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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-01-19 

 

Närvarande: Margareta Magnusson, ordf, Lennart Olsson, Barbro Oktábec, Ulla-Britt 
Forsman, Uno Axelsson, Eva-Lisa Sjöberg, kassör, Thomas Bergström. 
Anmält förhinder: Lena Persson, sekr. 
 
§ 1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 
§ 2. Till justeringsman valdes Uno Axelsson. 
 
§3. Föregående protokoll lades till handlingarna efter genomgång. 
 
§ 4. Ekonomifrågor och medlemsrapport. 

Hänvisas till kassörens redovisning. Totalt kr 4634 minus. I kassan idag kr 63000. 
Medlemsavgifter för 2016 har börjat komma in. 
 
Diskussion tillsammans med Vesna Grahoveac, FU, om förändring av vårt 
samarbetsavtal. I detta har hittills funnits en överenskommelse att FU skall ge oss 
ett årligt bidrag om kr 9500. Det visar sig att vi kan få en annan typ av bidrag 
som är lagt på vissa föreläsarkriterier. Kriterierna handlar om att om man har en 
föreläsare med forskaranknytning till högskola eller universitet kan man få ett 
bidrag per föreläsare på kr 4000 + logi kr 1300 + resekostnadsersättning. 
Styrelsen beslutade att ändra i samarbetsavtalet och avsäga oss bidraget om kr 
9500 per år och istället begära, vilket FU tillstyrkte, föreläsarbidrag enligt ovan. 
 

§ 5. Våren 2016. 
Stefan Edman, 28/1: Bok skall lottas ut; Lars Sundin ”Ögonblick i Borås”, Ulf 
Westerberg ”Sköra Vingar”.  
Ingemar Thorsén: 20 gymnasister från Sven Ericssonskolan vill komma och 
lyssna. Vi godkände detta och de får betala kr 40 pp + kaffe. 
Årsmötet: Anders Wallin kommer att vara ordförande för årsmötet. I 
verksamhetsberättelsen vill vi att det skall framgå den procentuella ökningen av 
medlemsantalet. I övrigt godkände vi den presenterade versionen av 
verksamhetsberättelse. Ny kandidat till sekreterarposten finns. Kjell-Olof i 
valberedningen vill avgå. 

 
§ 6. Hösten 2016. 



 Lena Matthijs: kommer 25/8. Preliminärt Fredrik Hjelm, om inte LM kommer. 
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamsk teologi och filosofi, Uppsala 
universitet, föreslås som septemberföreläsare. 

 Karin Johannisson föreslås. 
Marie Rådbo föreslås. Lennart har inte fått tag på henne än. Om inte hon kan 
komma försöker vi istället med Lars-Gunnar Andersson.  
Jan-Åke Claesson föreslås till medlemsmötet 2016-12-08.  
Studiecirklar: Studiecirklars storlek får inte överskrida 20 deltagare inklusive 
cirkelledare, annars halveras bidraget från FU. 
Resor: Vi avvaktar med detta. 
 

§ 7. SU:s hemsida. 
 Bra som den är. 

 
§ 8. Övriga frågor. 
 Inget.  
 Nästa styrelsemöte den 16/2 2016. 
 Mötet avslutades. 
 
 
Sekreterare Justeringsman 
 
 
Thomas Bergström Uno Axelsson 
  

 


